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  بقلم

  لبنى بهولي/ أ
  الجزائر المسيلة محمد بوضيافجامعة ب ةأستاذ

 
  

  :ـصملخ
 اءالصراع بدمناطق من أهم  اإلستراتيجيةمبا تشكّله من خمزون هائل من املوارد الطبيعية  -وال تزال- إفريقياكانت 

، وصوالً إىل بروز الصني وقوى امرورا بالصراع بني الواليات املتحدة واالحتاد السوفييت سابق قسابالاألورويب  حتاللاالب
  .طاقةجدد يف التنافس على مصادر ال فاعلنيجديدة كصاعدة 

على الرغم من أن القارة اإلفريقية ظلت يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة ساحة لتنافس القوى الكربى إال أن بعض 
أن  األدبيات متيل إىل اختزال التنافس الدويل يف إفريقيا بني قوتني أساسيتني مها الواليات املتحدة األمريكية والصني، ذلك

مصادره،  بسط تأثرياا عليه والسيطرة علىكان األكثر بروزا من حيث نفط اإلفريقي على الالصيين  -التنافس األمريكي
 .للحصول عليه ا كافة األساليب السياسية والعسكرية والتجاريةمواستخدامه

 .الصني –الواليات املتحدة األمريكية -على القارة اإلفريقية التنافس-إفريقيا –النفط :الكلمات املفتاحية

Abstract: 
Africa- as a huge stockpile of strategic natural resources-  was still representing 

one of the most important areas of conflict starting with former European 
occupation passing by the conflict between the United States and the former Soviet 
Union, up to the emergence of China and a new powers as actors in the 
competition for new energy sources. 

Although the African continent has been an area of competition in the post-
Cold War between the major powers but some hypotheses tend to the reduction of 
international competition in Africa between two basic powers : the United States 
and China, so that  the American and Chinese competition on African oil was the 
most prominent in terms of gaining control upon its resources, and using all the 
political, military and business methods to get it. 
Key words: oil-Africa-the competition on the African continent - the United 
States -China. 
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  :مقدمة
 اإلسـتراتيجية إفريقيا حمل اهتمام القوى الدولية ألسباب عدة يأيت يف مقدمتها توافر املـوارد الطبيعيـة    أصبحت

فيه مصاحل القوى العظمى مع مصاحل القوى الصاعدة لتجعل من إفريقيا ساحة للصراع  اهتمام اختلطت. وخصوصا النفط
  .من الطاقة االحتياجات لتوفري الواردات على االعتماد يواجه موقف معظمها أن ةصاخ ،مرة أخرى

الطاقة اإلفريقية ارتكزت سياسة هذه القوى على التنافس من أجل السيطرة على النفط ومحاية إمداداا من موارد وقد 
يف تأمني احتياجاا   اليت أصبحت، خالل السنوات األخرية، جزءا من املخزون االستراتيجي الذي تعتمد عليه هذه القوى،

االستهالكية والتنموية، خاصة وأن هذه الدول بدأت البحث عن مناطق نفوذ بديلة، نتيجة لـدخول منطقـة الشـرق    
        .األوسط يف دوامة صراعات

املتحـدة   الواليات مقدمتها يف ،بني عديد الدول دائرة التنافس حول منابع النفط وعائداته يف إفريقيا اتساعغم ر
 ثرواتاالستئثار ب إىل يسعى جميعهاف والربازيل، واهلند وماليزيا وتركيا إىل إيران إضافة وروسيا والصني وفرنسا األمريكية

الصيين كان األكثر بروزا من حيث بسط تأثرياـا عليـه    -أن التنافس األمريكيإال ،فيها النفط مصادر وخاصة ،القارة
هذا  ترتبط إشكالية .للحصول عليه والسيطرة على مصادره، واستخدامها كافة األساليب السياسية والعسكرية والتجارية

  .  وهي التنافس الدويل على النفطواحدة من أهم القضايا اليت يكثر احلديث عنها يف جمال الدراسات اإلفريقية أالبالبحث 
 اإلفريقية، وإبراز أمهيته على القارة يف النفط إنتاج خريطة معرفة إىلاملقال  هذادف من خالل  :الدراسةأمهية 

إفريقيا يف وقت حتتدم فيه  إزاء هلذه الدول اخلارجية السياسة نعص حمددات أهم أحد النفط أصبح العاملي،وكيف املستوى
  : من هنا ميكن طرح اإلشكالية التالية .بني القوى الكربى وتلك الصاعدة للسيطرة على منابع النفط اإلفريقية املنافسة

  ة؟فريقيالقارة اإل النفط يفعلى  الصيين -التنافس األمريكيما هي دالالت 
األدوات والوسائل ،ولواليات املتحدة األمريكية والصنيا حناول اإلجابة على هذه اإلشكالية من خالل تقصي أدوار

  :من خالل النقاط التالية القوى املتنافسة داخل القارة األفريقية لتحقيق أهدافهاهذه اليت تعتمد عليها 
   .جيوبوليتيك النفط يف إفريقيا :أوال 

  . إفريقيامناطق إنتاج النفط يف -1
  .أمهية النفط اإلفريقي -2

  .يف السياسة اخلارجية للدول جتاه إفريقيا) البترول(تأثري احملدد النفطي  :ثانيا
  .فريقيا بعد انتهاء احلرب الباردةإ) نفط(واقع وحمددات السياسة اخلارجية األمريكية جتاه  -1
 .اإلفريقية-ط يف العالقات الصينيةمكانة النف  -2
  
  
  



لبنى بهولي/ أـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصيني  -قيا والتنافس األمريكييفرإجيوبوليتيك النفط في   

 

   2016جوان  ـــ 13العلوم القانونية والسياسية ـــ عدد مجلة 
 

190 

  :جيوبوليتيك النفط يف إفريقيا -أوال
 :إفريقيا طق إنتاج النفط يفمنا -1

حيـث  إن تزايد االهتمام الدويل بالقارة األفريقية، مرده إىل كون هذه األخرية مصدرا رئيسيا للموارد الطبيعيـة،  
 الطاقـة،  احتياجاا مـن  من 30%سوى  يتغط ال 2030 عام أا حبلول احتياجاا،كما من48% أوروبا تستورد
. 2020 عام 62% إىل النسبة هذه ترتفع أن املتوقع ومن. 53% داملتحدة تستور والواليات ،%52تستورد  واليابان

  .1993 عام منذ له مستوردة النفط، من باكتفاء ذايت تتمتع كانت اليت الصني، أصبحت كما
ما يف خريطة إنتاج النفط العاملي، حيث بلغ إنتاجهـا، حبسـب اللجنـة    اهحتتل موقعا  القارة اإلفريقية أصبحت

من اإلنتاج العاملي، كما أن احتياطي القارة من النفط اخلام، حبسب تقديرات مؤمتر األمم املتحدة  %11اإلفريقية للطاقة، 
إفريقيا بشكل أساسي يف منطقـة   ويتمركز احتياطي النفط يف . من االحتياطي العاملي اخلام%   8للتجارة والتنمية، يبلغ 

 ووسـطها،  إفريقيا شرق إفريقيا، مشال:مناطق،هي إىل أربعة نفطياًإفريقيا  تنقسم.)1(غرب أفريقيا وحتديدا يف خليج غينيا
  .اإلفريقي واجلنوب غرب إفريقيا،

 حبوايل  لنفطا من ليبيا احتياطي حيث يقدر واجلزائر، ليبيا األوبك،مها يف عضوين إفريقيا مشال تضم منطقة  -
 وبلغ مليون برميل، 1,3 إىل اليومي اجلزائر إنتاج يصل برميل، بينما مليون 1,6 يوميا تنتج برميل،وهي مليار40

نفطي  احتياطي ولديها يوميا، برميل ألف700 قرابة ل اليومي إنتاجها فيصل مصر، أما.برميل مليار 12,4 احتياطيها
 300 تنتج اليت املغرب :مثل الضعيف املستوى من آخرون للنفط،ولكن منتجون وهنالك برميل مليار 2,7 ـب يقدر
 احتياطي يصل يوميا،ولديها برميل ألف777  تونس، فتنتج أما .برميل مليون100إىل يوميا،ويصل احتياطيها برميل ألف
 تصديرت بدأ اليت السودان، :هي دوهلا املنتجة فأبرز ووسطها؛ القارة ملنطقة شرق بالنسبة أما .)2(برميل مليار 1,7 إىل

  .)3(والكونغو الدميقراطية برازافيل الكونغو تشاد، ،1999منذ العام  النفط
ضعيفة اإلنتاج، باستثناء السودان الذي يعترب من الدول املهمة يف جمال إنتاج النفط،  تعد منطقة شرق إفريقيا -

ينتج ويصدر اخلام اخلفيف، وقد بلغ إنتاجه وفقا لوزارة الطاقة السودانية ) جنوب السودان/ السودان(وكان قبل التقسيم 
، على الرغم من االضطرابات الداخلية اليت عاىن منها السودان يف مناطق عديدة، وبلغ 2007ماليني برميل عام  5

  .)4(مليار برميل 1،25االحتياطي املثبت حينئذ حوايل 
ألف برميل، أما االحتياطي فيقدر بنحو مليار ونصف  22يتجاوز اإلنتاج اليومي فيها  فالالدميقراطية،  الكونغوأما 

ألف برميل  225من حوض دوبا يف اجلنوب، وبلغ اإلنتاج حوايل  2003إنتاج النفط يف جويلية  وبدأت تشاد. برميل
  .)5(2006عام 

توغو، الكامريون، غينيا االسـتوائية، سـاحل العـاج،     نيجرييا،: هم فأبرز املنتجني فيهاأما منطقة غرب إفريقيا 
بعد الكتشافات الكبرية يف  مناطق إفريقيا الواعدة بالنفط،ويعد إقليم غرب إفريقيا أكثر . غانا،بنني، ساوتومي، وبرنسيب

واليت تشـري التقـارير إىل أـا تعـدمن أهـم       وهي الشريط الساحلي الواقع بني نيجرييا وأجنوال، منطقة خليج غينيا،
ج الـنفط  من إنتا % 70 واآلن أصبح هذا اإلقليم يستأثر بنحو.االكتشافات النفطية يف العامل خالل السنوات األخرية
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وتأيت  .)6(من اإلنتاج العاملي %11مليون برميل يومياً، مبا يعادل  9.5 حلايل إىل حنواإنتاجها  وعمجمويصلح  اإلفريقي،
 3نيجرييا يف مقدمة دول غرب إفريقيا، فهي الدولة احلادية عشرة من بني أكرب منتجي النفط يف العامل، إذ بلغ إنتاجهـا  

  .مليار برميل 2.35، كما تبلغ االحتياطات النفطية 2008ماليني برميل يوميا عام 
 إنتاج من50% و 40%  مابني وحدها تستورد حيث النيجريي، للنفط مستورد أكرب املتحدة الواليات وتعد

 باقي أما املتحدة، الواليات إىل اخلام للنفط مصدر كأكرب اخلامس الترتيب يف نيجرييا أيتت اخلام،كما النفط من نيجرييا
 وجنوب الربازيل إىل باإلضافة واآلسيوية، األوروبية الدول بعض إىل فيذهب اخلام النفط من نيجرييا إنتاج

  .)7(إفريقيا،وغريها
 ألف 420 إىل إنتاجها زيادة ويف برميل، مليار 28.1 إىل النفطية احتياطاا زيادة يف االستوائية غينيا جنحت وقد

 إىل اإلنتاج رفع إىل فيها للتنقيب املتداولة الرخص من عدد أكرب متتلك اليت األمريكية الشركات وتسعى يوميا، برميل
 ثالث ليصبح برميل، مليار 2.5 إىل النفطية احتياطاته زيادة يف اجلابون وجنح .)8(2020 عام يوميا برميل ألف 470
 مليون 85 النفطية الكامريون احتياطات بلغت فيما. برميل ألف 230 منه اليومي إنتاجه بلغ كما إفريقيا، يف للنفط منتج

 الضعيف اإلنتاج ذوات من إفريقيا غرب يف أخرى جمموعة الدول هذه يليو. )9(يوميا برميل ألف 83 وإنتاجها برميل،
 غانا إنتاج يقدر بينما برميل، مليون 220 فيبلغ احتياطها أما يوميا، برميل ألف 32.9 تنتج اليت العاج ساحل: مثل

  . )10(نفط برميل مليون 8.5 إىل فيصل لديها، االحتياطي أما نفط، برميل آالف 8 :ـب اليومي
 مؤخرا أجنوال حتولت قدو. زامبيا،زميبابوي إفريقيا، أجنوال،جنوب :هم منتجيها فأبرز اإلفريقي؛ اجلنوب منطقة أما

 من إنتاجها تضاعف بعد خاصة اخلصوص، وجه على واألمريكية العاملية النفط شركات جانب من تصارع نقطة إىل
 للواليات إنتاجها من% 40 أجنوال وتصدر. نيجرييا بعد إفريقيا الثاين املركز حمتلة يوميا، برميل مليوين إىل لتصل النفط

 برميل، مليار 25بــ فيها االحتياطي ويقدر. )11(العامل مستوى على اخلام بالنفط ألمريكا مزود ثامن لتصبح املتحدة،
  . )12(يوميا برميل ألف 90 ومدغشقر يوميا، برميل ألف 120 فتنتج زامبيا أما

 غينيا خليج منطقة على النفطية شركاا خالل من يمن املتحدة الواليات أن يالحظ الراهنة النفوذ ملناطق طبقا
 وجود على أمريكية األجنلو النفطية املصاحل وحتافظ برازافيل، والكونغو اجلابون على يمن فرنسا أن حني يف وساوتومي،

  . )13(وأجنوال السودان يف قوي بوجود فتحظى الصني أما. نيجرييا يف قوي
  :اإلفريقي النفط أمهية -2

  :يلي ما أمهها اإلفريقي النفط على الدول افت وراء تكمن هامة أسباب عدة هنـاك
 هذه معظم تتسم القارة،كما يف النفط خام من نوعاً 40 حنو يوجد حيث أنواعه، بتعدد يتميز اإلفريقي النفط أن -

 على واحتوائها وزا، وخفة التكرير، عملية تكلفة من تقلل اليت فيها الكربيت نسبة الخنفاضالفائقة،نظرا  جبودا األنواع
  . )14(والبنزين الغاز من أكرب نسب

 احلديثة املصايف مواصفات مع املتناسبة اخلفيفة النوعية من ألنه العريب باخلليج نظريه لىع اإلفريقي اخلام جودة ارتفاع -
 .البيئية بالتشريعات االلتزام على املستهلكة الدول ويساعد
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 وتبيعه النفط ةالوطني الشركات تنتج مثال، األوسط الشرق ففي. النفطية االتفاقيات شروط اختالف من االستفادة -   
 لالتفاقيات وفقا لنفسها وتبيعه البترول وتضخ تنتج األجنبية فالشركات غينيا، خليج يف أما. األجنيب للمستهلك
 دالعوائ تتقاسم مث للنفقات، حتملها بشرط للتنقيب امتياز علـى األجنبية الشركات حتصل ومبوجبها اإلنتاج يف للمشاركة

 الشركات معه حتقق اإلفريقية، للدول الفقرية اإلمكانيات مع يتناسب ترتيب وهو التكاليف، خصم بعد احلكومة مع
 .)15(هائلة أرباحا
 معدل يبلغ اإلنتاج يف منوا حققت حيث العامل يف النمو معدالت أسرع من بواحد القارة يف النفط قطاع متتع -

 االحتياطات تضاعفت املثال سبيل فعلى. اطقاملن نم غريها يف  %16 بـ باملقارنة سنوات عشر خالل 30%
 االحتياطات من  %10 متثل برميل مليار114,3 بـ وقدرت 2005 إىل 1985 من الفترة يف إفريقيا يف النفطية
 .)16(احتياطها من% 75و النفط من القارة إنتاج من% 70 من بأكثر لوحده غينيا خليج ويستأثر العاملية،

 قريبة مسافة على إلفريقيا الغريب الساحل أن إذ وأمريكا، أوروبا يف االستهالك سوق من اإلفريقي البترول قرب -
 األوضاع االعتبار يف أخذنا إذا خاصة النقل، تكاليف من خيفف مما املتحدة، للواليات الشرقي الساحل من نسبيا

  .)17(السويس قناة عرب النفط نقل خطوط تعطل وإمكانية األوسط، الشرق يف القلقة السياسية
 شركات بني ما احتكاكات حدوث احتماالت من يقلل ما وهذا البحر، يف النفطية االحتياطات هذه معظم يوجد -

 وهو. الرب يف اضطرابات أي عن وتبعدها والشحن، التنقيب لعمليات  أمنا أكثر بيئة ويوفر احملليني، والسكان النفط
 االحتياطات قوله، حد فعلى اإلفريقية، للشؤون اخلارجية وزارة مستشار موريف، روبرت السيد يؤكده الذي األمر

 عن منأى يف وتبقى ،(Off-Shore) البحرية احلفر عمليات" نوع من أساسي شكل هي غينيا خليج يف النفطية
 ما نادرا النزاع موضوعات من آخر نوع أي أو السياسية فالتوترات. حمتملة اجتماعية أو سياسية اضطرابات أي

 .)18("جديدة حظر عملية إىل يفضي قد إيديولوجيا أو إقليميا بعدا تتخذ
  :إفريقيا جتاه للدول اخلارجية السياسة يف) البترول( النفطي احملدد تأثري -ثانيا
  :الباردة احلرب انتهاء بعد إفريقيا) نفط( جتاه األمريكية اخلارجية السياسة وحمددات واقع -1

 حصول مع متزامن بشكل -املاضي القرن من الستينيات عقد خالل-اإلفريقية بالقارة األمريكي االهتمام بدأ
 االحتاد مع والتنافس الباردة باحلرب األمريكية املتحدة الواليات انشغال أن غري االستقالل، على اإلفريقية الدول أغلب

 اجتهت حيث املاضي، القرن من التسعينات بداية حىت استمر الذي التراجع، من بنوع اإلفريقي دورها أصاب السوفييت
 احتياجاا وأن خاصة ،)19(اإلفريقي النفط على السيطرة وتعزيز إفريقيا يف األمريكية السياسة تنشيط إىل األمريكية اإلدارة

 النفطية احتياجاا من باملائة  60 استرياد عليها سيتحتم إذ املقبلة، والعشرين اخلمس السنوات خالل ستزداد النفط من
  .)20(2020 عام

 :)21(أمهها من العوامل، من عدد إىل األمريكية اإلستراتيجية يف اإلفريقي النفط أمهية تعود
 إن حيث واألسعار، والتصدير اإلنتاج سياسات بشأن احلرية من به يعتد بقدر للنفط املنتجة اإلفريقية الدول متتع- 

 .أوبك ملنظمة ينتمي ال معظمها
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 النفط قطاع يف الكبري النمو مقابل وذلك الشمال، وحبر املكسيك خليج وخباصة عديدة، مناطق يف النفط إنتاج تراجع -
  .املنتج جودة عن وتصديره،فضالً النفط إنتاج ميدان إىل جديدة دول ودخول اإلفريقي،

 تصل بنسبة نقله تكاليف من خيفض مبا األمريكية، الشرقية السواحل من اإلفريقي واجلنوب الغرب يف النفط منابع قرب -
 منطقة من نسبياً أمناً أكثر مناطق عرب متر إفريقيا من النفط نقل خطوط أن العريب،كما اخلليج بنفط باملقارنة  40%إىل

 مصادر تأمني أجل من األمريكي اإلنفاق حجم أن علمنا إذا األمهية،خصوصاً غاية يف ميزة األوسط،وهي والشرق اخلليج
  . سنوياً دوالر مليار 50 حنو يبلغ األوسط الشرق يف النفط

   :هي حماور ثالثة عرب األفريقي النفط جتاه املتحدة الواليات حتركت األفريقية، القارة من اآلتية الطاقة مصادر لتأمني
وير حجم التجارة بينها وبني دول القارة، فالسيطرة األمريكية على نفط إفريقيا تفتح من خالل دعم وتط األول جتاري

القارة السمراء، وتعمل الواليات املتحدة أيضا على دفع دول خليج غينيا أسواقا جديدة للمنتجات األمريكية يف دول 
أمريكا بنصف إنتاجها النفطي استثمرت الشركات األمريكية  فعلى سبيل املثال يف نيجرييا اليت متد. لرفع إنتاجها النفطي

مارست الواليات املتحدة ضغوطها . 2010ني برميل يف العام مالي 4 مليار دوالر لرفع إنتاجها إىل 7,4 أكثر من
يطرة وة سنطن بقت واشا دعمم اإلغراءات األمريكية،كمت رغا رفضن أوبك لكنهحاب ماك لالنسة هنعلـى احلكوم

ي ألجنوال تاج النفطن اإلنم%  40  ودة حنات املتحكما تستورد الوالي. اموعة االقتصادية لغرب إفريقيا ىا علنيجريي
ع إنتاج أجنوال عى اإلدارة األمريكية لرفا تسكم.نفطن إنتاج الم % 75 ىيفرون األمريكية علركة شيطر شث تسحي
ركات األمريكية الش نّإدة فت املتحاي للوالين إنتاجها النفطم%  44 رديت تصابون الأما الغ. ةقادمنوات الالل السخ
يمن على ثلثي إنتاج البالدأما يف غينيا االستوائية فإن الش ،بالدى إنتاج اليمن عل 22(ركات األمريكية( .  

 زيارات تعددت أن بعد إلفريقيا، األمريكية اإلدارة ميش عن احلديث تراجع حيث :سياسي الثاين احملور -
 وزيرة ،وجولة 1998عام إفريقيا يف كلينتون بيل الرئيس جولة مقدمتها ويف للقارة، األمريكيني املسؤولني
 دولة 11 رؤساء مع االبن بوش جورج الرئيس نفسه،ولقاء العام يف إفريقيا يف أولربايت مادلني األمريكية اخلارجية

 اية ويف ،2003 يوليو يف إفريقيا يف بوش وجولتا ، 2011سبتمرب يف والغربية الوسطى إفريقيا دول من إفريقية
 خارجية لوزير األوىل هي زيارة يف ،2002 عام للغابون األمريكي اخلارجية وزير باول كولن وزيارة ، 2008
 .الواعدة البترولية الدولة هلذه أمريكي
 من شامالً خطاباً إلفريقيا ،ووجه2009 يوليو يف غانا زار الذي أوباما، باراك الرئيس عهد يف نفسه األمر استمر

 هذه وخالل ، 2009أوت يف إفريقيا يف جبولة كلنتون هيالري األمريكية اخلارجية وزيرة قامت الغاين،كما الربملان منرب
 واألفارقة، األمريكيني املسؤولني احلواربني موائد على أساسياً بنداً منابعه على والسيطرة النفط، تأمني كان الزيارات
 من 47 % عن وحدها مسؤولة إا حيث الزيارات، هذه معظم يف األساسية احملطات أهم من واحدة نيجرييا وكانت

  . )23(اإلفريقية القارة من املتحدة الواليات عليه حتصل الذي النفط
 اللخ نم اغيني يجخل ةمنطق يف تقرةمس يةسياس ةبيئ إجياد ىعل دةاملتح اتالوالي لتعم أهدافها قحتقي لأج نوم

  . )24(ةالدميقراطي ووالكونغ  2002 امالع نم أفريل يف أجنوال يف دثح كما راعاتالص ويةتس
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 جتاه سياستها يف اإلنسان وحقوق الدميقراطية شعار ترفع دةاملتح اتالوالي أن من بالرغم أنه إىل اإلشارة وجتدر
 ما وهو األفريقية، سياستها يف القصوى األمهية القومية املصلحة اعتبارات تويل أا الصدد هذا يف املالحظ أن إال. أفريقيا
 على تعمل الدميقراطية حتقيق إىل سعيها يف إا بل احلقيقي، باملعىن دميقراطية بالضرورة هي ليست بنظم اهتمامها يعكسه
  . )25(خاص بشكل املتحدة والواليات عموما، للغرب موالية أفريقيا يف جديدة خنب تشكيل

 مقابل يف اإلنسان حقوق انتهاك حول االستوائية غينيا ملف عن املتحدة الواليات تغاضي ذلك، على مثالكو
 فقد ،"اإلفريقية الكويت" تسمى ولذلك للنفط، املنتجة اإلفريقية البلدان أصغر االستوائية غينيا تعترب إذ. النفطية مصاحلها

  . )26(برميل مبلياري يقدر احتياطا ومتلك 2001 العام يف% 70 بنسبة اخلام النفط من إنتاجها زاد
 من دوالر مليار 320 قيمته ما صدرت اليت نيجرييا :ـب أيضا ذلك على مثاال األمريكية" Time" جملة وتضرب

 ومالعب الطرق بعض باستثناء للشعب شيئا تفعل مل لكنها املاضية، الثالثني السنوات خالل اجلودة العايل اخلام النفط
  . )27(أخرى دول ومن املتحدة الواليات من الدعم تتلقى ذلك ومع". ترميم إىل وحباجة بالية باتت اليت القدم كرة
 متعدد والثاين ثنائي، األول: أسلوبني خالل من إفريقيا يف األمريكي العسكري التواجد تعزيز يف يتمثل الثالث احملور -

 ففي القارة، مناطق خمتلف يف العسكري وجودها تكثيف على املتحدة الواليات عملت الثنائي املستوى فعلى. األطراف
 ديسمرب يف وإثيوبيا وجيبويت إريتريا من كل مع ثنائية اتفاقيات عدة املتحدة الواليات عقدت األفريقي القرن منطقة

 ما ومواجهة األمحر البحر أمن لضمان البلدان هذه يف احلركة حبرية األمريكي للجيش تسمح اتفاقيات وهي ،2002
  . )28(اإلرهابية بالتنظيمات تسميه

 منطقة يف املالحة لتأمني ونيجرييا، املتحدة الواليات بني 2005 عام توقيعها مت اليت تلك أيضا االتفاقيات بني ومن
 استخدام األمريكية للقوات تتيح االستوائية،واليت وغينيا واجلابون الكامريون مع املوقّعة االتفاقات وكذا النيجر، دلتا

  .)29(الدول تلك مطارات
 ال املنافسة،حيث الدولية القوى من غريها فيه تشاركها ،ال"النفط تأمنيل خاص مفهوم"بـ املتحدة الواليات تنفرد

 تلك محاية أيضاً يشمل وإمنا إليها، الوصول طرق وتأمني النفط، مصادر عن البحث جمرد على املفهوم ذلك يقتصر
 النفاذ من املنافسة القوى ومنع النفط، أسعار استقرار على واحلفاظ واحملتملة، القائمة التهديدات أو األخطار من املصادر

  .)30(عليها واالستحواذ املصادر تلك إىل
 هذا يف األمين، التعاون اتفاقات وتوقيع العسكرية، املعونات تقدمي احلاالت بعض يف النفط تدفق تأمني يقتضي

 تلك ومشلت إفريقيا، غرب يف األمريكية العسكرية للمعونات املتلقية الدول أكرب من وأجنوال نيجرييا كانت السياق
 الواليات على تعتمد نيجرييا أن والدراسات التقارير وتؤكد .)31(الفنية والذخرية،واخلربة بالسالح، التعزيز :املعونات
 النفطية املقدرات محاية يف مهما دورا العسكري الدعم يلعب حيث نفطها، على للحفاظ تسليحها يف وبريطانيا املتحدة

 دول قدرة لزيادة دوالر مليون 100 قيمتها أمريكية مبادرة عن بوش الرئيس أعلن 2003 جوان ويف .)32(النيجريية
 .)33(اإلرهاب حماربة على أفريقيا شرق
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 التهديد مناطق يف خصوصاً القارة، يف العسكرية القواعد بعض الختاذ السعي النفط، تدفق تأمني يقتضي كما
 القرن يف والرئيسية الدائمة األمريكية العسكرية القاعدة وهي جيبويت، يف) كامبليمونييه قاعدة ذلك ومن الوشيك، األمين

 على األمريكية القوات تتوفر كما )34(واجلابون، وغانا ومايل السنغال من كلٍّ يف املتقدمة العمليات ومواقع األفريقي،
  .)35(النفط آبار توجد حيث السودان،  جنوب مراقبة فرصة يتيح أوغندا يف موقع

  :اإلفريقية-الصينية العالقات يف النفط مكانة -2
 القارة، يف املتنامي الصيين بالدور" The new scramble for Africa"  إفريقيا على اجلديد التنافس ارتبط

 كان .)36(جديدة إفريقية أسواق وفتح اخلام واملواد النفط على للحصول وسعيها -املاضي القرن تسعينات منذ وحتديدا -
 الشرق نفط على اعتمادها تقليص إىل تطمح اليت املتحدة الواليات مع منافسة حالة يف جعلها قد املتزايد بكني نشاط

 والصحفيني األكادمييني تركيز خالل من ذلك وانعكس الدولية، والقوى اجلهات من العديد انتباه أثار ما وهو األوسط،
 وعلى ،"للصني اجلديدة اخلارجية السياسة مغامرة" تسميته على اصطلح ما على األحباث ومراكز السياسية والدراسات

   .األساسي والسلع الطاقة مصادر على واالستحواذ للبحث املتزايد الصني سعي
 احلديث تارخيها يف النظري منقطعة تطورات املاضية، العشرين السنوات خالل اإلفريقية-الصينية العالقات شهدت

 هذه وطبيعة حجم فإنّ األخريين، العقدين وليد وال جديدا ليس بإفريقيا الصيين الوجود أن من الرغم فعلى. واملعاصر
 يف يتمثل إمنا ذلك على األساس الشاهد ولعل.املاضي القرن تسعينات بداية منذ  -بعيد حد وإىل– تغيرا قد العالقات

 املباشرة االقتصادية حلاجياا االستجابة فقط منها الغرض يكن ،مل"جديدة إفريقية سياسة"لـ الصينية السلطات وضع
 . )37(الدولية الساحة على املتسارع الصيين الصعود ملواكبة أيضا بل واملتزايدة،
 يف ادةالزي ةمجل نم%  30 إىل لتص بةبنس 2006 امالع يف الصني يف النفط على الطلب ادةزي إىل عيرج كذل وسبب

 اخلارج، من النفطية حاجياا ثلث يعادل ما حاليا تشتري فالصني .ةالنامي البلدان يف ادةالزي نم%  39 و امليالع بالطل
 أن تقبليةاملس ديراتالتق ريوتش. 2030 عام باملائة  80 ىلإو ،2020 عام باملائة  50 إىل املعدل يرتفع أن ويتوقع

 تهالكاس ادةزي إىل كذل يؤديوس ،2030 امالع ىتح%  6,2 بـ درتق نويس ومن دالتمع يحققس يينالص االقتصاد
 . )38(طالنف ىعل بالطل ادةوزي ةالطاق

 عليه الطلب وحجم للنفط الصني إنتاج كمية حول واألجنبية الصينية املصادر بني التوقعات تباين من الرغم على
 مل ما كبريا ارتفاعا يسجل أن ميكن ال النفطي إنتاجها أن من باإلمجاع يتوقعان أما إال القادمة، سنة العشرين مدار على
 هي الذي األساس على باستمرار يتصاعد سوف النفط من املستقبلي استهالكها وأن. هامة نفطية اكتشافات هناك يكن
 ذات قضية بات قد النفطي باإلمداد اخلاص أمنها وأن أكثر، سترتفع املستورد النفط على اعتمادها درجة وأن اليوم، عليه
 إفريقيا إىل تنظر الصني فإن لذلك .)39(الصينية واالجتماعية االقتصادية التنمية مسرية إىل بالنسبة هامة إستراتيجية أمهية
 املزودين نسبة وأن خاصة. البعيد املدى على وتطويره الصني اقتصاد منو استدامة مشروع يف مركزي عنصر أا على

  . )40(إفريقيا من الصينية الواردات جممل من% 83 النفط وميثل النفط، من الصني واردات من% 25 تبلغ للصني األفارقة



لبنى بهولي/ أـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصيني  -قيا والتنافس األمريكييفرإجيوبوليتيك النفط في   

 

   2016جوان  ـــ 13العلوم القانونية والسياسية ـــ عدد مجلة 
 

196 

 الطبيعي، والغاز البترول من إنتاجها يف الكبري العجز سد يف اإلفريقي البترول على_ كبرية بدرجة_ الصني تعول
 على احلصول طريق عن وذلك إفريقيا، يف البترول إنتاج مناطق بعض على السيطرة يف بقوة الدخول إىل دفعها ما وهو

 والغأن يف تثماراتباس ينيةالص ركاتالش تقام اإلفريقية،حيث القارة من متعددة أقاليم يف واإلنتاج للتنقيب امتياز عقود
  . )41(نيالص إىل ذهبي انفطه ثوثل ارةالق يف نفطال يمنتج نم هي اليت

 ركةولش األنابيب، وطخط دوم ويروالتط افلالستكش ودانالس يف هامة تثماراتباس الصني تتمتع متصل سياق يف
 يف نفطال ولحق ىعل يطرتس يتال األعظم لالني ركةش نم % 40 بتهانس يطرةمس ةحص أيضا ينيةالص ةالوطني نفطال

 ،2008 امالع أوائل ويف. ةالنفطي ودانالس ادراتص فنص ىعل ديزي ام الصني اشترت ،2007 العام ويف .ودانالس
 مقابل نيجرييا يف وغاز طنف لحق نم%  45 بتهانس ةصح ترتاش أا ينيةالص ةالوطني البحرية النفط ركةش أعلنت
 ونملي  60 اءلق النيجر دلتا يف لالستكشاف ترخيص نم%  35 بتهنس ام أيضا اشترت وأا دوالر مليار 2,27
 يف لالستثمار دوالر مليار  2,3 بقيمة عقدا الصينية CNOOC شركة وقعت  2006 جانفي شهر ويف )42(دوالر،
  . )43(النيجريية النفط حقول من جمموعة

 مقاطعة عن الناشئة الفراغات ملء لسياسة إتباعها خالل من االستثمارات هذه على احلصول من الصني متكنت
 اصطلحت واليت األمريكية، للسياسات الرافضة الدول لبعض - األمريكية املتحدة الواليات السيما – الغربية الدول

 االسم هذا ملتحمل أخرى دول على عالوة ،"املارقة الدول" بـ تسميتها على االبن بوش والييت يف املتحدة الواليات
 للعديد بالنسبة للغرب بديالً الصني شكّلت حيث األمريكية، املتحدة الواليات من حصار شبه أو عقوبات تعاين لكنها

 املتحدة الواليات أحدثته الذي الفراغ من كثرياً الصني أفادت اليت الدول كإحدى السودان برزت. األنظمة من
 رأسها وعلى البترولية شركاا بإخراج وقامت السودان على عقوبات األمريكية احلكومة فرضت عندما األمريكية؛

 السابقة االمتياز مناطق بإعطاء السودانية احلكومة قامتو والكندية؛ الغربية الشركات وتبعتها ،"شيفرون" شركة
   .)44(وآسيوية صينية لشركات

 بعض بتقدمي قامت أن بعد نيجرييا؛ مثل أخرى دول يف البترولية االمتيازات بعض على احلصول الصني استطاعت
 هي والغربية األمريكية الشركات كانت أن بعد زراعية، تنمية مشروعات وعمل احلديدية السكك خطوط ملد املساعدات

 أكرب من تعد اليت أجنوال يف احلال وكذلك. للبترول املنتجة اإلفريقية الدول أكرب نيجرييا يف البترول إنتاج على املهيمنة
 كان أن بعد واإلنتاج للتنقيب االمتياز مناطق بعض على احلصول الصني استطاعت فقد للبترول، املنتجة اإلفريقية الدول
 ألجنوال، املساعدات تقدمي الغربية الدول رفضت أن بعد وذلك والغربية، األمريكية الشركات على مقصوراً اإلنتاج

 بدالً امليسرة الصينية والقروض التمويل على وغريها لكونغو مثال أخرى دول اعتمدت بينما.الصني من عليها فحصلت
  . )45(املشروط الغريب التمويل من

 وتعترب السياسة، عن األعمال فصل وحتاول االقتصادي، اجلانب على األفريقية الدول مع عالقتها يف الصني تركز
 الصراعات يف التورط عن تنأى فهي .داخلي شأن هو األخرى اإلفريقية الدول يف أو السودان يف الداخلي الوضع أن

 يعرفها اليت تلك عن مغايرة صورة تقدمي إىل وتسعى القارة، يف هلا سياسية بطموحات األفارقة القادة إزعاج أو الداخلية،



لبنى بهولي/ أـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصيني  -قيا والتنافس األمريكييفرإجيوبوليتيك النفط في   

 

   2016جوان  ـــ 13العلوم القانونية والسياسية ـــ عدد مجلة 
 

197 

 الدول يف أم أقر على له املوالني بعض كفة ترجيح إىل يهدف والذي األورويب، االقتصاد عن جيداً األفارقة الزعماء
 أو باإلرهاب، أحياناً تتعلق خمتلفة، دولية ذرائع حتت اإلفريقية املوارد متتص توسعية سياسة مع االقتصاد ودمج اإلفريقية،
  .)46(اإلفريقية الدول شؤون يف التدخل الغربية للدول يتيح ما الغربية، ملصاحل تأمينا أو باإلغاثة،
" املارقة"- الدول مع تعاملها خالل من تسعى الصني أن األمريكية املتحدة الواليات اعتربت خمتلف سياق يف  

 تأييد عن التصويت نع مثال اامتناعه( ودانيةالس ةللحكوم نيالص مدع وأن النفط، على احلصول إىل كالسودان -حسبها
 دتووع ،2004 امالع نم سبتمرب يف ودانالس يف ةاجلماعي اإلبادة ديني دةاملتح اتالوالي قدمته دةاملتح األمم يف رارق

 يف تتبعهـا يتال" ةاجلماعي اإلبادة" ةسياس لةمواص نم ريةاألخ نمكّ، )هعلي ةنفطي اتعقوب رضلف ركحت أي عمبن لباملقاب
 ومواصلة السلطة يف اءالبق نم ابويزميب يف ايبموغ رئيسال امنظ هانفس ةبالطريق تمكن نيالص أنوب ور،دارف إقليم

  .)47(اإلنسان حلقوق انتهاكاته
  :ةاخلامتــ

 احلرب بعد ما مرحلة يف إفريقيا جتاه والصني األمريكية املتحدة الواليات من لكل اجلديدة التوجهات أن يبدو
 من التنافس ذلك ويتبدى خمتلفة، ذرائع حتت القارة نفط على للسيطرة البلدين بني حقيقيا تنافسا أبرزت قد الباردة،
 واملصاحل األهداف كانت وأيا والتجارية، والدبلوماسية والعسكرية السياسية األساليب كافة استخدامهما خالل

 مسرحا إفريقيا من جعل وصاعدة كربى أخرى دول إىل باإلضافة تنافسها فإن اإلفريقية، القارة يف الصينية -األمريكية
  .واستدامتها األهلية احلروب أمد إطالة إىل وأدى دوهلا، استقرار على سلبا أثر مما أخرى، مرة للصراع

 ختتلف وكما أنه أوهلما، هامتني مسألتني إفريقيا يف النفط حول الصيين - األمريكي التنافس على يترتب   
 استراتيجيات فإن األخرى، املتنافسة الدول استراتيجيات وعن الصني استراتيجيات عن املتحدة الواليات استراتيجيات

 القتصاديات بالنسبة وأمهيتها النفطية إمكانياا حسب على وذلك أخرى، إىل إفريقية دولة من ختتلف أيضا الدول هذه
 وتبسيط اختزال إال هو ما إفريقيا يف النفط على الصيين -األمريكي التنافس على الضوء تسليط أن وثانيهما .الدول هذه

 أفضل يف ميكن لن متنوع، إفريقي واقتصادي سياسي مشهد داخل ومتشابكة بينها ما يف ومتداخلة معقدة لتفاعالت
  .القارة يف الدويل التنافس مسات من لسمة مؤقتة صورة التقاط من سوى األحوال

  
  : شيمهتال
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